
        KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - AYDINLATMA METNİ

İşbu Müşteri Bilgi Formunda yer alan kişisel verileriniz kimlik (ad / soyad, doğum tarihi), iletişim (telefon numarası, e-posta ad-
resi, il/ilçe bilgisi), özlük (meslek bilgisi) Ufuk Metropol Eğitim Kurumları ve Yayıncılık Tic.Ltd.Şti, (™Ufuk Metropol Eğitim Kurum-
ları ve Yayıncılık Tic.Ltd.Şti” veya “Diğer Şirketler”) tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen 
“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 
zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak müşteri bilgilerinin kayıt altına alınması, müşterilerimizle iletişimin sağlanabilmesi, 
talep, şikayet ve önerilerin kayıt altına alınabilmesi, şirketimizin vermiş olduğu hizmetlerden bilgi sahibi olabilmeniz, ürün / hizmet 
/ pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / tanıtım / promosyon gibi etkinliklerimizin sosyal medya ve iletişim 
kanalları ile duyurulması / yürütülmesi, üçüncü kişilerle yaptığımız işbirliği kapsamında sağlanan menfaatlerden müşterilerimizin 
bilgilendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, müşteri bilgi formu, whatsapp, e-posta ve şirketimize iletmiş olduğunuz evraklar vasıtasıyla top-
lanmakta olup, üçüncü kişilerle yaptığımız işbirliği kapsamında (Diğer Şirketler ve Kurumlarla yapılan işbirbiği vb.) sağlanan men-
faatlerden müşterilerimizin faydalanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep, şikayet ve önerilerin kayıt altına alınabilmesi 
amaçlarıyla topluluk şirketimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve başvurularınızı şirketimize iletebilirsiniz. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi 
şirketimizin internet sitesinde yayımlanan (www.metropolkurslari.com) “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda 
yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma metninde bilgine sunulan kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak sorumlusu “Ufuk Metropol Eğitim Kurumları 
ve Yayıncılık Tic.Ltd.Şti” tarafından işbu aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve www.metropolkurslari.com adresinde yer alan 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İşlenmesi Politikası”nı okuyup incelediğimi kabul ederim.

İmza        :

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - AÇIK RIZA METNİ

6698 sayısı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında Ufuk Metropol Eğitim Kurumları ve Yayıncılık Tic.Ltd.Şti olarak işbu 
bilgi formunda aydınlatma metninde ayrıntılı şekilde bilginize sunulduğu üzere kişisel verilerinizin müşteri bilgilerinin kayıt altına 
alınması, müşterilerimizle iletişimin sağlanabilmesi, talep, şikayet ve önerilen kayıt altına alınabilmesi, Şirketimizin veya işbirliği 
yaptığımız üçüncü kişilerin vermiş olduğu hizmetlerden (Diğer Şirketler ve Kurumlar) bilgi sahibi olabilmeniz ve faydalanabilmeniz 
ürün / hizmet / pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / tanıtım / promosyon gibi etkinliklerimizi sosyal medya ve 
iletişim kanalları ile duyurulması yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve topluluk şirketlerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilm-
sei için açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız.

Bu çerçevede, yukarıda beyan ettiğiniz bilgilerin Ufuk Metropol Eğitim Kurumları ve Yayıncılık Tic.Ltd.Şti tarafından işlenmesine 
ve aktarılmasına onay veriyor musunuz?

Evet, Onay veriyorum.     Hayır, onay vermiyorum.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ - ONAY METNİ

Ufuk Metropol Eğitim Kurumları ve Yayıncılık Tic.ltd.şti tarafından satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgi-
lendirme, kampanya vb. diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari 
elektronik ileti gönderilmesine onay veriyor musunuz?

Evet, Onay veriyorum.     Hayır, onay vermiyorum.

Ad Soyad     :

Tarih            :

İmza             :


